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1.   XUSTIFICACIÓN  

Coeducar implica educar sen diferenciar as mensaxes en función do sexo, por iso,

supón un modelo educativo que se sustente no respecto ao principio de igualdade entre

mulleres  e  homes.  Este  principio  ha  de  estar  presente  en  todos  os  elementos  que

interveñen  no  proceso  educativo,  garantindo  o  seu  cumprimento  tanto  nos  contidos

académicos como na práctica diaria do profesorado e nas relacións entre as persoas que

forman parte da comunidade educativa.

Dende o noso IES Pedra da Auga, tentamos levar a cabo a educación dende unha

perspectiva integral e de xénero,coa participación de todos os departamentos coas súas

achegas a través da CCP; contribuíndo así a previr todo tipo de situacións de violencia, e

en  particular  a  de  xénero,  co  obxectivo  último  de  acabar  cas  desigualdades  e  a

superación dos prexuízos sexistas.

Transmitíndolle o noso alumnado valores baseados na paz na igualdade, seguindo

e  actualizando  curso  a  curso  os  nosos  plans  de  atención  a  diversidade  e  o  de

convivencia,  procurando  adaptalos  as  necesidades  e  diversidades  que  ano  tras  ano

atopamos no noso alumnado.

Pretendemos que este Plan específico de Igualdade sirva para abordar a temática

da coeducación e a prevención da violencia de xénero dende unha perspectiva estrutural,

integral e transversal, recollendo de forma sistemática todas aquelas medidas que se van

desenvolver nas diferentes areas do ámbito educativo dirixidas a alumnado, profesorado e

equipos de orientación.

As liñas prioritarias de actuación do I Plan de actuacións para a Igualdade nos

centros educativos de Galicia 2016-2020 son no nosos centro as seguintes:

Liña 1: Afondar no modelo de coeducación e introducir a perspectiva de xénero

nas dinámicas educativas.

Liña  2:  Fomentar  dinámicas  educativas  libres  de  estereotipos  de  xénero,

favorecendo  que  o  alumnado  poida  desenvolver  o  seu  proxecto  vital  sen

condicionamentos desde a liberdade e diversidade de opcións.

Liña  4:  Educar  dende  a  diversidade  para  unhas  relacións  afectivas  e  sexuais

saudables e respectuosas, e para unha convivencia harmónica que integre a diversidade

de xénero, sexual e afectiva.

Liña 5: Traballar as relacións de uso abusivo do poder e a violencia sistemática no

exercicio  das relacións persoais,  co fin  de visibilizar  os mecanismos que sustentan a



violencia de xénero, e favorecer relacións pacíficas e positivas para todos os membros da

comunidade.

Liña 6:  Abordar a detección precoz e resposta eficaz e sistémica á violencia de

xénero  e  outras  formas de abuso,  discriminación  e  violencia  asociadas,  con especial

atención á prevención e compensación de situacións de discriminación múltiple.

2. MARCO LEXISLATIVO

Entre os principios informadores e fins das normas de convivencia recóllense a

educación en igualdade de dereitos e oportunidades entre mulleres e homes. Indica que a

comunidade educativa  no seu conxunto velara pola  aplicación daquelas medidas que

vaian encamiñadas a fomentar a igualdade efectiva entre mulleres e homes.

A igualdade de xénero é un principio fundamental  recollido na lei  e como tal  o

marco lexislativo actual obriga a introducir a perspectiva de xénero  e a velar polo seu

cumprimento.

Lei  orgánica 2/2006,  do 3  de  maio,  de  Educación, pon  de manifesto  que a

educación é o medio de transmitir e, ao mesmo tempo, de renovar a cultura e o acervo de

coñecementos e valores que a sustentan. 

Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.

Lei  orgánica  3/2007,  do  22  de  decembro,  para  a  igualdade  de  mulleres  e

homes art. 23 a educación en igualdade de mulleres e homes.

Decreto  lexislativo  2/2015,  do  12  de  febreiro,  polo  que  se  aproba  o  texto

refundido das disposicións legais da Comunidade Autonoma de Galicia en materia

de igualdade art.17 e art. 19.

 Pacto de estado contra a Violencia de Xénero (27 de xullo de 2017) pto. 170 se

promoverá a aprobación de plans de igualdade nos centros de ensino.

Estatal

- Constitución Española de 1978

- Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional

- Lei 30/2003, do 13 de outubro, sobre medidas para incorporar a valoración do impacto

de xénero nas disposicións normativas que elabore o goberno (BOE 14/10/2003. Núm.

246)

- Lei orgánica 3/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a

violencia de xénero (BOE 29/12/2004. Núm. 313)



- Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

- Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes

(BOE 23/03/2007. Núm. 71)

- Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa

Autonómica

-  Lei  7/2004,  de  16  de  xullo,  galega  para  a  igualdade  de  mulleres  e  homes  (DOG

3/08/2004. Núm. 149)

- Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia (DOG

13/04/2007. Núm. 72)

- Lei 11/2007, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero

(DOG 7/08/2007. Núm. 140)

- V Plan do Goberno galego para a igualdade entre mulleres e homes (2007-2010).

- VI Plan Galego para a igualdade entre homes e mulleres. (Estratexia 2013 - 2015)

- Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación

primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.

-  Decreto  86/2015,  do  25  de  xuño,  polo  que  se  establece  o  currículo  da  educación

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

- Decreto lexislativo 2/2015, 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das

disposicións legais da Comunida de Autónoma de Galicia en materia de igualdade

- I Plan de actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020.

- Protocolo de coordinación e cooperación institucional fronte a violencia de xénero na

Comunidade Autónoma de Galicia. Observatorio Galego de Violencia de Xénero (2017).

-  VII  Plan Estratéxico de Galicia  para a igualdade de oportunidades entre mulleres e

homes 2017-2020.

3. LIÑAS ESTRATÉXICAS DE ACTUACIÓN.

3.1. Liña 1: Afondar no modelo de coeducación e introducir a perspectiva de xénero nas
dinámicas educativas.
  
3.2. Liña 2: Fomentar dinámicas educativas libres de estereotipos de xénero, favorecendo

que o alumnado poida desenvolver o seu proxecto vital sen condicionamentos desde a

liberdade e diversidade de opcións.



3.3.  Liña  4:  Educar  dende  a  diversidade  para  unhas  relacións  afectivas  e  sexuais

saudables e respectuosas, e para unha convivencia harmónica que integre a diversidade

de xénero, sexual e afectiva.

3.4. Liña 5: Traballar as relacións de uso abusivo do poder e a violencia sistemática no

exercicio  das relacións persoais,  co fin  de visibilizar  os mecanismos que sustentan a

violencia de xénero, e favorecer relacións pacíficas e positivas para todos os membros da

comunidade.

3.5. Liña 6:  Abordar a detección precoz e resposta eficaz e sistémica á violencia de

xénero  e  outras  formas de abuso,  discriminación  e  violencia  asociadas,  con especial

atención á prevención e compensación de situacións de discriminación múltiple.

O cadro adxunto recolle un resumo das liñas cos obxectivos

LIÑA OBXECTIVOS

1
 C

o
ed

u
cac

ió
n

Garantir a integración transversal da incorporación da perspectiva de xénero e do 

principio de igualdade de oportunidades na documentación organizativa dos centros 

educativos.

Facilitar o traballo en rede e visibilizar as boas prácticas coeducativas.

Fomentar a elaboración, elección e uso de materiais didácticos inclusivos e 

coeducativos.

Intensificar a formación do profesorado para o tratamento da diversidade afectiva e 

sexual no ámbito educativo.

Promover a participación e implicación das familias no traballo coeducativo.
2. D

in
ám

ica
s

Adaptación de materiais de apoio e orientacións para afondar no desenvolvemento da 

competencia social e cidadá desde a igualdade e non discriminación.

Visibilizar as boas prácticas coeducativas dos centros de ensino.

Posta a disposición dos centros de recursos, estratexias, metodoloxías, materiais, 

encamiñados a crear espazos e tempos de convivencia non estruturados (recreos, 

entradas e saídas, comedores

escolares, clubes de lectura, etc) libres de roles de xénero.

Actuacións de sensibilización dirixidas á comunidade educativa e difusión das boas 

prácticas realizadas polos centros de ensino no marco deste plan.

4.

C
o

n
viv

en

cia

Establecemento de ámbitos de socialización que favorezan o coñecemento e a 

convivencia dentro da comunidade educativa co fin de ofrecer contextos onde visibilizar 

as boas prácticas.



Colaboración con axentes socio-educativos e de formación en materia de saúde, para a 

abordaxe integral da saúde afectivo-sexual entre todas as persoas destinatarias da 

comunidade educativa

galega, independentemente do nivel e réxime de escolarización.

5. R
ela

ció
n

s

Fornecemento de programas e materiais sobre a socialización preventiva da violencia de

xénero baseados en evidencias científicas

Facilitar orientacións para a súa adaptación e inclusión no plan de convivencia do centro,

que permitan a prevención e detección precoz daquelas condutas que se integran no 

gradiente da violencia

de xénero (control, acoso, abuso, etc).

Actividades de sensibilización, información, formación e intervención para toda a 

comunidade educativa, en ambientes de socialización cibernéticos (redes sociais, 

mensaxería instantánea, videoxogos en liña, etc).

Investigación e orientacións derivadas dela, en materia convivencia no que respecta á 

diversidade de xénero e afectivo, sexual, así como á igualdade e non discriminación.

6. P
rec

ven
ció

n
. 

Elaboración de programas educativos enfocados ao traballo de aula das relacións 

persoais, afectivas e sexuais co fin de identificar as condutas prexudiciais para o 

desenvolvemento de relacións persoais tóxicas e de sometemento.

Elaboración de protocolos de actuación para dar resposta ás necesidades dos centros 

(prevención, identificación, atención, denuncia) co fin de atender as súas realidades.

Correlación con outros programas e protocolos en materia de diversidade e convivencia, 

tanto dentro da propia CCEOU como con outros axentes socio-educativos, sanitarios e 

de benestar.

Apoio ao alumnado vítima de violencia de xénero e ás persoas que vivan nos seus 

fogares esta situación. Traballarase en coordinación con servizos sociais e con xustiza.

Orientacións para favorecer a non-discriminación e a eliminación de estereotipos na 

reforma e creación de novos espazos: perspectiva de xénero na organización e no 

aproveitamento dos espazos.

Favorecer a investigación e intervención do alumnado sobre o seu contorno para 

detectar situacións, imaxes, actitudes... que actúen a favor dos roles de xénero 

marcados, os estereotipos, a presión social e a violencia por razón de xénero.

Medidas:  cada unha das medidas recollidas no I Plan de actuacións para a Igualdade

nos centros educativos de Galicia 2016-2020 contribúen o logro de varios obxectivos de

entre todas as medidas presentadas (24) destacamos as seguintes:



- Elaborar orientacións para a valoración de materiais didácticos desde o punto de vista

da perspectiva de xénero.

- Revisar materiais didácticos vinculados a programas e proxectos educativos co fin de

garantir a perspectiva de xénero.

-  Difundir  a  táboa  de  avaliación  de  materiais  didácticos  desde  o  punto  de  vista  da

perspectiva de xénero entre a comunidade educativa.

- Realizar accións informativas con recomendacións sobre aspectos de organización e

planificación nos centros desde o respecto e a integración da igualdade.

- Crear un espazo web dentro do portal educativo para difundir a información en materia

de igualdade de interese para a comunidade educativa.

- Fornecer pautas para a revisión dos documentos internos do centro para explicitar as

medidas  reeducativas  e  reparadoras  aplicables  no  caso  de  condutas  contrarias  á

convivencia por razón de xénero.

- Incluír a perspectiva de xénero e o principio de igualdade no curso de formación inicial

do novo persoal funcionario docente.

- Fomentar a oferta de actividades formativas no ámbito da igualdade e da violencia de

xénero, así como no da diversidade afectiva e sexual.

- Impulsar a formación e participación das familias a través das Escolas de Nais e Pais

como instrumento de acción coeducativa e de fomento da promoción da igualdade de

oportunidades.

- Favorecer a implicación das familias nos programas de innovación educativa que están

a traballar no ámbito da igualdade.

-  Identificar  e  difundir  as  boas prácticas  e materiais  de  referencia  para  realizar  unha

orientación profesional e vital libre de prexuízos.

- Realizar accións formativas sobre materiais didácticos coeducativos.

- Identificar os cursos relacionados con igualdade e coa violencia de xénero na oferta

formativa do profesorado.

-  Favorecer  a  implicación  das  familias  nos  programas  de  innovación  educativa

relacionados coa actividade deportiva co fin de afondar na inclusión da muller.

- Elaborar un programa educativo con perspectiva de xénero que favoreza a participación

do alumnado en intervencións sociocomunitarias .

- Promover a imaxe das mulleres no ámbito educativo para que o alumnado dispoña de

referentes femininos en todos os eidos da sociedade. (carteis bibliográficos).



-  Favorecer  a  implicación  das  familias  nos  programas  de  innovación  educativa

relacionados coa actividade deportiva co fin de afondar na inclusión da muller.

-  Identificar  e  difundir  as  boas prácticas  e materiais  de  referencia  para  realizar  unha

orientación  profesional  e  vital  libre  de  prexuízos  (  recreos  inclusivos,  formación  de

mediadores).

-  Promover  unha elección  do futuro  académico e profesional  libre de estereotipos de

xénero, en particular poñendo en valor a vocación científica e tecnolóxica no alumnado

feminino.

- Realización de talleres e actividades educativas específicas para facilitar un proxecto

persoal  e  profesional  baseado  na  vocación  e  capacidades  propias,  libre  de

condicionamentos e usos sociais baseados en roles de xénero.

- Realizar unha guía básica de detección precoz da violencia de xénero que sirva como

ferramenta  de  prevención  entre  o  alumnado  e  proporcione  pautas  de  actuación  ao

profesorado.

- Realizar un breve protocolo de actuación para abordar casos de condutas contrarias á

convivencia por razón de xénero.

- Favorecer a implicación das familias nos programas de innovación educativa que están

a traballar no ámbito da igualdade.

-  Favorecer  a  implicación  das  familias  nos  programas  de  innovación  educativa

relacionados coa actividade deportiva co fin de afondar na inclusión da muller.

- Realización de talleres e actividades educativas específicas para facilitar un proxecto

persoal  e  profesional  baseado  na  vocación  e  capacidades  propias,  libre  de

condicionamentos e usos sociais baseados en roles de xénero.

-  Promover  unha elección  do futuro  académico e profesional  libre de estereotipos de

xénero, en particular poñendo en valor a vocación científica e tecnolóxica no alumnado

feminino.

4. SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MEMORIA.

A avaliación permitirá: 

 Comprobar se os diferentes programas ou medidas acadan os seus obxectivos.

 Informar sobre o seu desenvolvemento, detectando as súas limitacións e fortalezas

e permitindo  introducir as melloras necesarias. 



4.1. Temporalización.

 Avaliación inicial: a concreción anual realizarase a principios de curso, atendendo

ás  conclusións  recollidas  e  obtidas  na  avaliación  do  curso  pasado  e  ás

circunstancias existentes nese momento.

 Avaliación continua: ao longo do curso, o equipo directivo e o Departamento de

orientación irán facendo un seguimento do desenvolvemento da concreción para

introducir os axustes necesarios.

 Avaliación  final:  o  obxectivo  desta  avaliación  será  o  de  analizar  cunha

periodicidade anual, preferentemente ao final de cada curso, a adecuación deste á

realidade do centro, e sinalar as modificacións pertinentes.

4.2. Instrumentos.

Tabulas  de  cotexo  para  cada  unha  das  medidas  os  indicadores  de  os

obxectivos/liñas: e un apartado cas propostas de mellora. 

Os  cuestionarios  de  satisfacción  dos  participantes,  mediante  rexistros  das

diferentes manifestacións e o análises dos resultados do Plan de Convivencia e do Plan

de Atención a Diversidade, posto que este Plan de Igualdade recolle aspectos de ambos

plans.

4.3. Indicadores para a avaliación do Plan de Igualdade.

Cos  resultados  destas  avaliacións,  realízanse  as  valoracións  pertinentes  e  a

formulación de hipóteses para fundamentar as propostas para o curso seguinte e tamén

para elaborar a memoria cos aspectos relevantes e os puntos de mellora pertinentes. 

E cabe suliñar que toda a comunidade educativa está implicada na elaboración,

difusión,  implantación,  avaliación  e  no  desenvolvemento  do  plan  de  igualdade

contribuíndo desde xeito  a favorecer un sistema educativo sustentado no respecto ao

principio de igualdade entre mulleres e homes. 


